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 نیمسال مقطع واحد نظره نام درس

 نوروژنتیک
 3واحد از  1

 واحد
 پی اچ ده مطالعات اعتیاد

نیمسال دوم سال تحصیلی 

1511 

 نوروژنتیک
 3واحد از  1

 واحد

پی اچ ده مطالعات اعتیاد 

 )پردیس بیآ الملل(

نیمسال دوم سال تحصیلی 

1511 

 نوروژنتیک
 3واحد از  1

 واحد
 پی اچ ده علوم اعصاب

نیمسال دوم سال تحصیلی 

1511 

 پی اچ ده مطالعات اعتیاد واحد 3 نورواندوکرینولوژه
نیمسال اول سال تحصیلی 

1513 

 نوروژنتیک
 3واحد از  1

 واحد
 پی اچ ده علوم اعصاب

نیمسال اول سال تحصیلی 

1513 

 پ شدی ملدولیپی اچ ده  واحد 3 پ شدی شخصی
نیمسال اول سال تحصیلی 

1513 



 نوروژنتیک
 3واحد از  1

 واحد
 پی اچ ده علوم اعصاب

سال تحصیلی  دوم نیمسال

1513 

 فارماکولوژه
 3واحد از  1

 واحد
 پی اچ ده علوم اعصاب

سال تحصیلی  دوم نیمسال

1513 

 فارماکولوژه
 3واحد از  1

 واحد
 پی اچ ده مطالعات اعتیاد

سال تحصیلی  دوم نیمسال

1513 

 فارماکولوژه
 3واحد از  1

 واحد
 پی اچ ده علوم اعصاب

نیمسال اول سال تحصیلی 

1513 

 فارماکولوژه
 3واحد از  1

 واحد

پی اچ ده علوم اعصاب 

 )دانشجوه خارجی(

سال تحصیلی  دوم نیمسال

1513 

 

 سرپرستی پایان نامه:         

 مقطع نام دانشجو عنوان پایان نامه ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 خاتمه

نوع 

 همداره

1 
 بررسی مدل تجربی جدید کرنیدتروس و تاثیر سلول هاه بنیاده

(hADSC)بر روند بیماره در نوزاد موش صحرایی 
 PhD 1513 1513 ناصر امینی

استاد 

 راهنما

3 

بررسی تاثیر تیمار توام رولیپرام و رواستیآ بر می ان بقاء ، رپوپتوز و تغییر 

نسبت به خط پایه در کشت اولیه سلولهاه  Bفعالیت پروتئیآ کیناز 

 گلیوبالستوماه انسانی

سارا رمضانی کپور 

 چالی
PhD 1513 1513 

استاد 

 راهنما

5 
 MDMAناحیه هیپوکامپ پشتی در اثرات  NMDAنقش رسپتورهاه 

 و مت رمفتامیآ بر یادگیره و حافظه
 PhD 1513 1513 مرضیه قادره

استاد 

 راهنما

1 

در قسمتهاه مختلف مغ  موش صحرایی  CARTبررسی می ان بیان پپتید 

در روند وابستوی به مورفیآ و حساسیت زایی رن و ارتباط رن با گیرنده 

NMDA گلوتاماتی 

 PhD 1513 1513 عاطفه بخت رزاد
استاد 

 راهنما

3 

بررسی اثر اختالل ریتم سیرکادیآ بر روه می ان مصرف و شدت 

 D1وابستوی به مورفیآ خوراکی و ارتباط رن با نحوه بیان گیرنده 

 Clockدوپامینی، رن یم تیروزیآ هیدروکسیالز و ژن هاه 

 PhD 1513 1513 به اد گرمابی
استاد 

 راهنما

6 
بررسی اثرات سالیسیالت بر تغییرات حافظه ناشی از مهارکننده هاه 

PKA و ارزیابی مارکرهاه اتوفاژه و رپوپتوز در ناحیه هیپوکامپ 
 PhD 1513 1513 لیال عظیمی

استاد 

 مشاور

9 

مقایسه کارکرد جنسی و سطح خونی تستوسترون در بیماران وابسته به 

نوهدارنده با متادون و درمان با تنتور مواد افیونی قبل و در حیآ درمان 

 اپیوم

صدیقه السادات 

 معینی
PhD 1513 

در حال 

 انجام

استاد 

 راهنما

استاد در حال  PhD 1513 میتراسادات شیرازهبررسی می ان بیان ژن هاه گیرنده هاه دوپامینی در مناطق مختلف مغ   3



 راهنما انجام افراد وابسته به داروهاه اعتیاد رور

1 

، ABCB1 هژن ها هدیتک نوکلئوت هها ینقش چند شدل یبررس

درمان با  کیدر فارماکوژنت  P450 توکرومیو س هدیوئی)مو( اپµ رندهیگ

 دیوئیمتادون در افراد وابسته به اوپ

 PhD 1515 عبداهلل گل نژاد
در حال 

 انجام

استاد 

 راهنما

18 

  preprodynorphin ،preproenkephalinهژن ها انیب  انیم یبررس

  یطیخون مح هها تیدرلنفوس هدیوئیاوپ هوکاپا دلتا هها رندهیو گ

 دهایوئیافرادوابسته به اوپ

 PhD 1515 کوروش شاه کرمی
در حال 

 انجام

استاد 

 راهنما

11 

 یواستعداد وابستو آیارکس هها رندهیژن گ انیب  انیم آیارتباط ب یبررس

،اضطراب وحافظه در  انهیرن بر رفتار ماجراجو ریوتاث آیبه مت رمفتام

 ییموش صحرا

 PhD 1511 مهنوش توکلی فرد
در حال 

 انجام

استاد 

 راهنما

13 

و  تیمحروم میدر کاهش عال آیتوس ینازال اکس هاسپر ییکارا یابیارز

 افتیاز عود در افراد معتاد به مواد مخدرکه متادون در هریشویوسوسه وپ

 نموده اند

 PhD 1511 نادرهشهرام 
در حال 

 انجام

استاد 

 راهنما

15 

کودکان ناشنوا پس از عمل کاشت حل ون  همغ  یتیسینوروپالست یبررس

 انیب رییپالسما و تغ BDNFسال، با استفاده از سطح  1 ریدر سآ ز

در  NMDA رندهیاز گ NR2A-Bو  NR1واحد  ریو ز TrkB رندهیگ

 ماه پس از رن 3خون، قبل از عمل و  هتهایلنفوس

 PhD 1511 راضیه عالمی
در حال 

 انجام

استاد 

 راهنما

11 

از  تیالقا شده توسط محروم یبر فراموش یدی یف تیاثر فعال یبررس

 هیدر ناح mTORو  BDNFانیرنها بر ب راتیخواب حاد و م مآ و تاث

 ستارینژاد و ییفرونتال موش صحرا هو پر پوکمپیه

 PhD 1511 محبوبیسارا 
در حال 

 انجام

استاد 

 راهنما

13 
 هبه شبده ها ادیاعت هدارا ددر افرا ینیدوپام هها رندهیژن گ انیب یبررس

 با افراد سالم سهیتلفآ همراه و مقا یاجتماع

 یمجتب دیس

 ینیرحسیم

فوق 

 لیسانس
1511 

در حال 

 انجام

استاد 

 راهنما

16 

 Pexacerfont (an Selective Non-Peptideارزیابی کارایی 

CRF1 Antagonist) مفتامیآ و تاثیر ژن در درمان وابستوی به مت ر

 Pexacerfont در می ان تاثیر   CRF1گیرنده

 PhD 1513 محمد جواد مربی
در حال 

 انجام

استاد 

 مشاور

19 

بر حافظه فضایی و بررسی  تمریآ فی یدی ترامادول ومطالعه اثر تداخلی 

غلظت خونی و مغ ه ترامادول و عملدرد حافظه فضایی و ارتباط بیآ 

 میتوکندره مغ 

 PhD 1513 1513 هاجر مهده زاده
استاد 

 مشاور

13 

 ، NRG1 ، DRD2 ، DRD4 ، COMT می ان اختالل در ژن هاه بررسی

RELN ،GABRB2 ، HTR2A ، که به دنبال مواجهه با استرس  افراده در

از خود بروز داده اند و خانواده رن  را عالیم بیماره اسدی وفرنی ، شدید

 ها

املدی رقبا زی

 وستانیسر
PhD 1518 

در حال 

 انجام

استاد 

 مشاور

11 

 آیلیوم یتیوودندروسیال  ی( بر تماT3,triiodothyronineاثر هورمون )

مغ   مالیم انش هادیبن هسلولها یداخل صفات قیبعد از ت ر هساز

شده با  جادیا سیاسدلروز پلیمولت یتجرب هاستخوان در مدلها

cuprizone نر نژاد  هدر موش هاc57B/6 

 PhD 1515 محسآ مرزبان
در حال 

 انجام

استاد 

 مشاور

استاد در حال  PhD 1511 اسماعیل نیک کار( مولدولی – ی،سلولیدیمتابول ،ی) شناختیدیولوژینوروب راتییتغ یبررس 38



 مشاور انجام 68معتادان رها  شده به روش کنوره  یطیخون مح هاه تیلنفوس
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 طرح های تحقیقاتی

 محل تصویب عنوان طرح ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 خاتمه

نوع 

 همداره

1 
در  ینیدوپام هها رندهیگ هژن ها انیو ب آیبه مرف یمصرف و وابستو لیتما یبررس

 آیبه مرف ینر و ماده با سابقه وابستو هفرزندان نسل اول و دوم موش ها

مرک  تحقیقات 

 اعتیاد
 مجره 1513 1511

3 
مشتق  هادیبن هسلول ها ریو تاث دتروسیکرن دیجد یمدل تجرب جادیامدان ا یبررس

 یی( بررن در نوزاد موش صحراhADSCانسان) یشده از بافت چرب

دانشدده 

 هها هفناور

 ینویآ پ شد

 مجره 1513 1511

5 
 هدیوئیاپ µ رندهی، گ ABCB1هژن ها هدیتک نوکلئوت هها یارتباط چندشدل یبررس

 در استان مازندران دیوئیمتادون در افراد وابسته به اوپ یبا دوز درمانP450 توکرومیو س

دانشدده 

 هها هفناور

 ینویآ پ شد

1511 

در 

حال 

 انجام

 مجره

1 
 رندهیو گ preprodynorphin  ،preproenkephalin هژن ها انیب  انیم یبررس

 دهایوئیافراد وابسته به اوپ یطیخون مح هها تیدر لنفوس هدیوئیاوپ هدلتا و کاپا هها

دانشدده 

 هها هفناور

 ینویآ پ شد

1515 

در 

حال 

 انجام

 مجره

3 
کودکان کم شنوا پس از عمل کاشت حل ون در سآ  همغ  یتیسینوروپالست ی: بررس

 دالیستوکمیسال، با استفاده از مطالعات ه 1 ریز

دانشدده 

 هها هفناور

 ینویآ پ شد

1511 

در 

حال 

 انجام

 مجره



6 
 آیارکس هاه رندهیژن گ انیب  انیو م آرمفتامی به مت یارتباط استعداد وابستو یبررس

 ییاضطراب و حافظه در موش صحرا انه،یو رابطه رن با رفتار ماجراجو

دانشدده 

 هها هفناور

 ینویآ پ شد

1511 

در 

حال 

 انجام

 مجره

9 

-N (NMDA)رندهیگ هرواحدهایز انیب  انیبر م آیرکادیس تمیاثر اختالل ر یبررس

Methyl-D-aspartic acid رن  ریو تأث ییمختلف مغ  موش صحرا هدر قسمت ها

 یخوراک آیبه مورف یمصرف و شدت وابستو  انیبر م

مرک  تحقیقات 

 اعتیاد
1513 

در 

حال 

 انجام

 مجره

3 
در مناطق مختلف مغ  افراد وابسته به  یدوپامین هبررسی می ان بیان ژن هاه گیرنده ها

 مخدر هداروها

دانشدده 

 هها هفناور

 ینویآ پ شد

1513 

در 

حال 

 انجام

 مجره

1 
گیرنده هاه دوپامینی در لنفوسیت هاه خون محیطی افراد  mRNA بررسی می ان بیان

 وابسته به مت رمفتامیآ سایدوتیک و غیر سایدوتیک و خانواده رن ها

مرک  تحقیقات 

 اعتیاد
 مجره 1513 1513

18 

در افراده که  COMTو  DRD2  ،DRD4بررسی می ان اختالل در بیان ژن هاه 

بدنبال مواجهه با استرس شدید، بیماره اسدی وفرنیا را از خود بروز داده اند و خانوادة 

 رنها

دانشدده 

فناوره هاه 

 نویآ پ شدی

1511 

در 

حال 

 انجام

 همدار

 

 


